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पुस्तकाबद्दल थोडसंं.. 
 

ळाऱेत अवताना भेयी लगाात कामभ अचूक उत्तयं द्मामची. 
भोठी झाल्मानंतयशी ततनं कोणारा कधीच न ऩडरेल्मा 
प्रशनांची उत्तयं ददरी. १९०३ वारी भेयी आणण ततच्मा नल-

मानं येडडमभ मा नव्मा भूरतत्लाचा ळोध रालरा. त्मावाठी 
त्मा दोघांना नोफेर ऩारयतोषऴक मभऱारं. आजायी 
रोकांलयच्मा उऩचायांत येडडमभचा कवा लाऩय कयता मेईर शे 

त्मा दोघांनी जगारा दाखलून ददरं. मा वशजव ंदय कथेत एका 
प्रमवध्द लैसातनकाची कशाणी भांडरी आशे. भेयी क्मूयी शी 
भशान भदशरा ळास्त्रस शोती. 



भेयी  

 क्मूयी  
 

एक भशान ळास्त्रस 
 

रॉयेन  

भयाठी : नीरांफयी 



ळतनलायी वंध्माकाऱी 
स्त्कोरोडोव्शस्त्की क ट ंफ अभ्मामवकेत 

एकर जभर ंशोतं. भान्म आणण इतय 

भ र ंरार भखभरी ख च्माांभध्मे फवरे 

शोते. त्मांच ेलडीर आऩल्मा भोठ्मा 
टेफराभागच्मा ख चीलय फवरे शोते. 



प्रोपेवय स्त्कोरोडोव्शस्त्की भोठ्मा 

आलाजात भ रांना ऩ स्त्तकं लाचनू 

दाखलत अवतं. कधी ती एक प्राचीन 

कथा अवामची, कधी प्राणमांची, तय कधी 

वूमाताय्् ्मांफद्दरची गोष्ट अवामची. 

त्माभ ऱे ळतनलाय शा भान्माचा 

आठलड्मातरा राडका ददलव शोता. 

स्त्कोरोडोव्शस्त्की क ट ंफ ऩोरंडभधल्मा 

लवााल मा ळशयात यशात शोतं. १८७७ 

वारी भान्मा १० लऴाांची झारी. तेव्शा 

ऩोरंड स्त्लतंर नव्शता. तो यमळमाच्मा 

झायच्मा अधधऩत्माखारी शोता. 



भान्माच्मा ळाऱेतल्मा भ रांना यमळमन बाऴेतच 

फोराल ंरागामच.ं एक ददलव स्त्कूरइन्स्त्ऩेक्टय 

भान्माच्मा लगाात आरा. “कोणारातयी भाझ्मा 

प्रशनाच ंउत्तय द्मामरा उबं कया..” तो 

मळषकांना म्शणारा. भान्मारा खयं तय बीती 

लाटत शोती. ततच्मा अऩेषेन वाय मळषकांनी 

नेशभीप्रभाणे ततराच उबं केरं.  भान्मारा 

वगऱी उत्तयं मेत शोती आणण ततरा यमळमन 

बाऴाशी उत्तभ अलगत शोती. त्माभ ऱे स्त्कूर-

इन्स्त्ऩेक्टय खऩू ख ऴ झारा. आता भान्माची 

ळाऱा काशी काऱावाठी तयी फचालरी शोती. 



स्त्कूर-इन्स्त्ऩेक्टय गेल्मालय भान्मारा खऩू यडू 

प टरं. देळ ऩायतंत्र्मात आशे मा षलचायानं ततरा 
द :ख शोत शोतं. 

स्त्कोरोडोव्शस्त्कीची वगऱी भ र ंफ ध्ध्दभान 

शऩती. भान्मानं वोऱाव्मा लऴी शामस्त्कूरच ं

मळषण ऩूणा केरं. चांगरी षलद्माधथानी 
अवल्माभ ऱे ततरा व लणाऩदक मभऱारं. 



जोवेप शा भान्माचा बाऊ डॉक्टय शोणाय शोता. 

ब्रोन्माशी फशीणशी भेडडकरचचं मळषण घेणाय 

शोती. आऩण ऩ ढे काम मळकणाय आशोत ते 

भान्मारा भार स्त्ऩष्ट नव्शतं. ततरा 

षलसानातरं ऩ ढे मळकामच ंआशे एलढं भार 

नक्की कऱत शोतं. ऩण ब्रोन्मा आणण भान्मा 

ऩोरंडभध्मे ऩ ढे मळकू ळकत नव्शत्मा. 

लवाालभध्मे षलद्माऩीठ पक्त भ रांवाठीच 

शोतं. जोवेप ततथे मळकू ळकत शोता. भ रींना 

मळकामरा द वय्् ्मा देळात ऩाठलालं रागामच.ं 

ऩण त्मावाठी त्मांच्मा लडडरांकड ेऩैव ेनव्शते. 



तेव्शा भान्माच्मा डोक्मात एक षलचाय आरा.  

ती ब्रोन्मारा म्शणारी, “तू फ्रान्वभधल्मा 

वोफोना षलद्माऩीठात मळकामरा जा. भी इकड े

याशून त झ्मा मळषणावाठी ऩैवे मभऱलते.” 

ब्रोन्मा शे ऐकून उदाव झारी. ततरा फदशणीरा 

ऩोरंडभध्मे वोडून जामच ंनव्शतं. 

भान्मा भार शवून म्शणारी, “डॉक्टय झाल्मालय 

तू भरा मळकामरा ऩैवे देऊ ळकळीर.” 

भग भान्मानं गव्शनेवच ंकाभ धयरं. ती एका 

क ट ंफात याशून त्मांच्मा भ रांना मळकलामची. 

ततनं ६ लऴां ते काभ करुन ब्रोन्मारा ऩैवे 

ऩाठलरे. 



ळलेटी ततची ऩाऱी आरी. 
भान्मा ऩॅरयवरा गेरी. ततच ंऩॅरयवलय आणण 

आऩल्मा कॉरेजलय तनतांत प्रेभ शोतं. स्त्लतंर 

देळात यशाणमातरं व ख ततरा ततथ ेउभगरं.  
आऩरा ऩोरंड शा देळशी स्त्लतंर व्शाला अळी ततची 
इच्छा शोती. 
आता भान्मानं आऩरं नाल फदररं. फ्रें च 

भ रींवायख ंती स्त्लत:रा भेयी म्शणामरा रागरी.  



भेयी व रुलातीरा ब्रोन्मा आणण ततचा 
डॉक्टय नलया मांच्माफयोफय यशात 

शोती. ऩण अनेकलेऱा ददलवबय आणण 

यारीदेखीर त्मांच्माकड ेअनेक 

मभरभैत्ररणी आणण ऩेळंटव मेत अवत. 

ब्रोन्मा आणण ततचा नलया मांना भेयीनं 
आऩल्मा ऩार्ामांभध्मे बाग घ्माला 
अव ंलाटामच.ं 

ऩण भेयीरा ळांतता शली शोती. ततरा 
भन रालून खऩू मळकामच ंशोतं. 



भग ती षलद्माऩीठाजलऱ एका तनलांत 

बागात यशामरा गेरी. 
ततची खोरी एका भोठ्मा फंगल्माच्मा 
लयच्मा भजल्मालय शोती. ततथ ेशीटय, 

ऩाणी आणण षलजेचा ददला काशीशी 
नव्शतं. भेयीरा खारी अवरेल्मा 
नऱाच ंऩाणी बरुन लयच्मा खोरीत 

न्मामरा रागामच.ं उजेडावाठी 
तेराची ऩणती लाऩयाली रागामची. 
स्त्लमंऩाक कयामरा चक्क कोऱळाच ं

ऩोतं लाऩयामरा रागामच.ं ते 
ऩामय्् ्मांलरुन नेताना ततरा दभ 

रागामचा.  भग ती काशी षण थांफून 

ऩामय्् ्मा चढामची. 



एके यारी कभारीची थडंी शोती. स्त्टोव्श 

ऩेटलामरा कोऱवाशी नव्शता. थडंीनं 
क डक डल्माभ ऱे ततरा झोऩ मेत नव्शती.  
भेयीनं आऩरं कऩाट उघडून वगऱे कऩड े

फाशेय काडरे. काशी कऩड ेएकालय एक 

घारून लय कोट घातरा. लरुन उयरेरे कऩड े

रऩेटरे. ऩण तयीशी ती थडंीनं ळशायत शोती. 
भेयीरा आता एकच गोष्ट कयण ंळक्म शोतं. 
ततनं आऩरी ख ची त्रफछान्मालय ठेलरी 
आणण च ऩचाऩ ऩडून यादशरी. वगऱे कऩड े

त्रफछान्मालरुन खारी ऩडतीर अळी ततरा 
बीती लाटत शोती. 
भेयीचा डोऱा रागल्मानंतय कऱळीतल्मा 
ऩाणमाचा फपा  झारा. 



अव ंअवर ंतयी भेयी आनंदात अवामची. 
ततच ंआम ष्म ऩ स्त्तकांनी बरुन गेरं शोतं. 
षलसानातल्मा फय्् ्माच गोष्टी भेयी त्मा 
ऩ स्त्तकांभधनू मळकरी. वोफोन 

षलद्माऩीठातल्मा प्राध्माऩकांकडूनशी ती 
फयंच काशी मळकरी. 
भेयी कॉरेजमळषणवाठी खऩू लऴां थांफरी 
शोती. आता ततरा वगऱा लेऱ 

अभ्मावात घारलामचा शोता. ऩार्ामांना 
जाण ंककंला रग्न कयण ंअव ेषलचायशी ती 
कयत नव्शती. 



दयम्मान भेयीची बेट षऩअये क्मूयीफयोफय 

झारी. तो एक लैसातनक शोता आणण 

वोफोन षलद्माऩीठात मळकलत शोता. 
लैसातनकाकड ेरग्न कयामरा लेऱ नवतो 
अवंच त्माचशंी भत शोतं. 

षऩअये आणण भेयी एकभेकांना आलडामरा 
रागरे. 

“त ूभरा त झ्मा वंळोधनाफद्दर वांग” भेयी 
म्शणारी. ततरा षऩअयेच्मा वंळोधनात रुची 
शोती. भग ततनं षऩअये कयत अवरेल्मा 
प्रमोगांफद्दर भादशती करुन घेतरी. 



भेयी खऩू स्त्भाटा अवल्माच ंषऩअयेच्मा 
रषात आरं. ततरा षलसान कऱत शोतं 
आणण ततच ंषलसानालय षलरषण प्रेभ 

शोतं. भेयीकड ेस्त्लतंर षलचाय कयणमाची 
षभता शोती. षऩअये ऩण ततच ंम्शणणं 
रषऩूलाक ऐकामचा.  
काशी काऱातच षऩअयेच ंभेयीलय प्रेभ 

जडरं. त्मानं ततच्मावभोय रग्नाचा 
प्रस्त्ताल ठेलरा. 
“नाशी..” त्मालय भेयी म्शणारी. “भरा 
ऩोरंडरा भाझ्मा क ट ंफात ऩयत जामरा 
शलं. एक लैसातनक मा नात्मानं भी 
भाझ्मा देळाच्मा उऩमोगी ऩडने.”  



षऩअये डगभगरा नाशी. तो भेयीरा 
म्शणारा, “तू भाझ्माळी रग्न केरंव, तय 

आऩण दोघं मभऱून वंळोधन करु. त्मानं 
जास्त्त काभ कयता मेतीर. वगळ्मा 
जगारा आऩल्मा काभाचा उऩमोग 

शोईर.” 

 भेयीच ंभन लऱलणं वोऩ ंनव्शतं. ततच ं

क ट ंफ आणण ततचा देळ मांना ततची गयज 

शोती. शे ततरा ठाऊक शोतं. ऩण षऩअये 

म्शणत शोता त्मातशी तथ्म शोतंच. 

दोघांनी रग्न केरं तय ती षलसानावाठी 
काशी मोगदान देऊ ळकणाय शोती. तवंच 

ततचशंी षऩअयेलय प्रेभ शोतं. ळलेटी भेयीनं 
रग्नारा शोकाय ददरा. 



त्मांच ंरग्न षऩअयेच्मा घयावभोयच्मा फागेत 

झारं. ततच ेलडीर प्राध्माऩक 

स्त्कोरोडोव्शस्त्की आणण शेरा शी फशीण शे दोघं 
ऩोरंडशून आरे. त्मांना आऩरी भान्मा 
आनंदात आशे शे ऩाशून छान लाटरं. 

रग्नानंतय षऩअये आणण भेयी वामकरलरुन 

धचक्काय बटकरे. 



ऩण भेयीरा ऩयत वोफोन षलद्माऩीठात जाल ं

रागणाय शोतं. ततच ंमळषण अजून ऩूणा व्शामच ं

शोतं. ततनं खऩू अभ्माव करुन ऩयीषा ददल्मा 
आणण अनेक ऩारयतोषऴकं ऩटकालरी. 



ऩ ढच्मा उन्शाळ्मात षऩअये आणण भेयी मांनी 
ऩयत वामकरलय बटकंती केरी. नंतय ततरा 
मळषण काशी काऱ थांफलाल ंरागरं. दशलाळ्मात 

ततची भ रगी आमयीनचा जन्भ झारा. 
कदाधचत तीशी एक लैसातनक फनणाय शोती. 
भग भेयी ऩयत षलद्माऩीठात गेरी. ततनं आऩरं 
मळषण ऩूणा केर.ं ऩण आता ततरा एक 

ळोधतनफंध मरशामचा शोता. ततनं ळोधतनफंध 

कोणता मरशाला मालय खऩू षलचाय केरा. 
अखेयीव ततरा एक षलऴम व चरा. 
तेव्शा म येतनमभ मा नलीन भूरतत्लाचा ळोध 

रागरा शोता. काऱोख अवो ला उजेड, थडंी 
अवो ला उन्शाऱा म येतनमभभधनू कामभ ककयणं 
फाशेय ऩडत. ऩण मा ककयणांफद्दर  कोणाराच 

भादशती नव्शती. 



भेयीनं अनेक दगडांभध्मे म येतनमभ ळोधरं. 
ततरा ककयण ंऩण मभऱारी. भग ततनं इतय 

काशी दगडांच ंतनयीषण केरं. थोरयमभ मा 
भूरतत्लातूनशी तळीच ककयणं तनघत शोती. 
थोरयमभ ककंला म येतनमभ अवरेल्मा वला 
दगडांभधनू ककयण तनघत शोते. 

भेयीनं ककयणांच ंभोजभाऩ केरं. ततरा आशचमा 
लाटत शोतं. काशी दगडांभधनू खऩू प्रखय ककयणं 
फाशेय ऩडत शोती ऩण त्मात थोरयमभ ककंला 
म येतनमभच ंप्रभाण भार खऩूच कभी शोतं. ततच ं

काशी च कत शोतं का? भेयीनं ऩयत एकदा आऩरी 
तनयीषण ंतऩावून ऩादशरी. त्मात काशी चकू 

नव्शती. 
मा दगडातून ततनं आधी कोणीच न ळोधरेरं एक 

भूरतत्ल ळोधरं. 



भेयीरा मा काभात भदत कयणमावाठी षऩअयेनं 
ऩण आऩरं काभ वोडून ददरं. दोघांनी मभऱून 

मा नलीन भूरत्लाफद्दर वंळोधन केर.ं 

काशी काऱात त्मांना षऩचब्रेंड नालाच्मा ओय 

भधनू वलाात प्रखय ककयण तनघतात शे रषात 

आरं. 
षऩअये आणण भेयी मांनी षऩचब्रेंडलय ककतीतयी 
प्रमोग केरे. त्माच ंषलशरेऴण केरं. प्रत्मेक 

भूरतत्लातून तनघणायी ककयणं भोजरी. क्मूयी 
दांऩत्म एका नलीन भूरतत्लाच्मा ळोधात 

शोते. त्मांच ंबाग्म म्शणून त्मांना दोन 

भूरतत्लं मभऱारी.  
ऩदशरं भूरतत्ल मभऱाल्मालय षऩअये भेयीरा 
म्शणारा, “तू त्मारा काशीतयी नलीन नाल दे..” 



भेयीच्मा भनात आऩल्मा ऩोरंड देळाचा 
षलचाय आरा. तो देळ ती वोडून आरी अवरी 
तयी ततच ंत्मा देळालय.अजूनशी खऩू प्रेभ शोतं. 
“आऩण मारा ऩोरोतनमभ म्शणामच ंका?” 

ततनं षलचायर.ं 

द वय्् ्मा भूरतत्लारा त्मांनी येडडमभच ंनाल 

ददरं. 
आता क्मूयी दांऩत्मारा ळ ध्द येडडमभ आणण 

ळ ध्द ऩोरोतनमभ मभऱलामच ंशोतं. मावाठी 
त्मांनी खऩू जास्त्त प्रभाणात षऩचब्रेंड खयेदी 
केरा. 
त्मांना त्मांच्मा काभावाठी एका खोरीची 
गयज शोती. त्मांना राकडाच ंएक झोऩडीलजा 
घय मभऱार.ं अनेक ददलव त्मा घयात कोणी 
यादशरं नव्शतं. छतातून ऩाणी गऱत शोतं. 
पयळी गमरच्छ शोती.  



षऩअये आणण भेयीनं षऩचब्रेंडची ऩोती झोऩडीत 

आणून ठेलरी. येडडमभ आणण ऩोरोतनमभ त्मात 

क ठेतयी दडरेरे शोते. भग त ेदोघं काभारा रागरे. 

योज भेयी षऩचब्रेंडच्मा बल्माभोठ्मा कढईच्मा 
भागे उबी याशून रोखडंाच्मा झाय्् ्मानं ते 
शरलामची. तो झाया ततच्मा उंचीचा शोता. 



“त रा काम लाटतं? येडडमभ कव ंददवेर?” 

भेयीनं काशी भदशन्मांनंतय षलचायरं. 
षऩअये ध्स्त्भतशास्त्म करुन म्शणारा, “भरा 
आळा आशे त्माचा यंग व ंदय अवेर.” 

प्रदीघा काऱानंतय क्मूयी दांऩत्मारा ळ ध्द 

स्त्लरुऩातरं येडडमभ ऩशामरा मभऱारं. 
ळलेटी चाय लऴाांनंतय १९०२ वारी, त्मांच्मा 
जलऱ येडडमभच्मा ऩांढय्् ्मा ऩालडयीचा 
छोटा ढीग जभा झारा शोता. ते तो भोजू 

ळकत शोते. तो भीठावायखा ददवत अवरा 
तयी व ंदय नव्शता. ऩण तो प्रखयऩणे चभकत 

शोता. 



भेयीनं वोफोन षलद्माऩीठात आऩरा प्रफंध 

मरदशरा. ततरा षलसानातरी डॉक्टयेट मभऱारी. 
येडडमभ शे भशत्लाच ंभूरतत्ल आशे शे रलकयच 

इतय ळास्त्रसांच्मा रषात आरं. जीलघेणमा 
कॅन्वय मा आजायाळी रढणमावाठी येडडमभचा 
उऩमोग शोऊ ळकत शोता. आता डॉक्टय आणण 

ळास्त्रस मांना येडडमभ भोठ्मा प्रभाणात रागणाय 

शोतं. 
क्मूयी दांऩत्मानं षऩचब्रेंडभधनू येडडमभ 

काढणमाचा भागा ळोधरा शोता. ते आऩरं ग षऩत 

द वय्् ्मांफयोफय ळअेय कयणाय शोते का? का 
आऩल्मा टेध्क्नकच ंऩेटंट घेऊन ते षलकणाय शोते? 

षऩअये आणण भेयी मांनी तेव्शा एक खऩू भशत्लाचा 
तनणाम घेतरा.  ते षलसानातून ऩैवा 
मभऱलणमाच्मा भागे रागणाय नव्शते. जगारा 
येडडमभ भोपत द्मामच ंत्मांनी ठयलरं. 



१९०३ वारी क्मूयी दांऩत्मारा भोठा 
वन्भान मभऱारा. त्मांना त्मांच्मा 
काभाफद्दर बौततकळास्त्रातरं नोफेर 

ऩारयतोषऴक मभऱारं. 
भग ते खऩूच प्रमवध्द झारे. जगबयातून 

त्मांना बेटामरा रोक मेत. ऩण षलसानालय 

प्रेभ अवरेल्मा त्मा जोडप्मारा प्रमवध्दीची 
आलड नव्शती. 
भेयी म्शणारी, “आऩल्मारा षलसानात यव 

घ्मामरा शला. रोकांना बेटणमाभध्मे नाशी.” 



भेयीरा दयम्मान अजून एक भ रगी झारी. ते लऴां 
दोघांनाशी खऩू धालऩऱीच ंगेरं. आऩल्मा मा भ रीच ं

नाल त्मांनी ईव्श ठेलरं. 
षऩअये आणण भेयीच ंवशजीलन चांगर ंचाररं शोतं. 
ऩण रलकयच तो आनंद वंऩरा. 

एके ददलळी वंध्माकाऱी यस्त्ता क्रॉव कयताना 
षऩअयेरा एका ट्रकनं धडक ददरी आणण तो 
भयण ऩालरा. 
षऩअयेच्मा भतृ्मूनंतय भेयीरा एकटेऩणा राव 

द्मामरा रागरा. ऩण आऩण धमैाानं काभ ऩ ढे 

चारू ठेलामरा शलं शे ततरा कऱत शोतं. 
भ रींनाशी ततची खऩू गयज शोती. 



षऩअये वोफोन षलद्माऩीठातल्मा 
बौततकळास्त्राच्मा वला ळाखांचा प्रभ ख 

शोता. वोफोननं ती ऩोस्त्ट भेयीरा ददरी. 
फ्रान्वभधल्मा भशत्लाच्मा 
षलद्माऩीठात इतक्मा भोठ्मा ऩदालय 

काभ कयणायी ती ऩदशरी स्त्री शोती. 
भेयीनं आऩरे येडडमभच ेप्रमोग चारू 
ठेलरे.  

१९११ वारी ततरा द वयं नोफेर 

ऩारयतोषऴक मभऱारं. त े

यवामनळास्त्रातरं शोतं.  
दोन नोफेर ऩारयतोषऴकं मभऱलणायी ती 
जगातरी ऩदशरीच व्मक्ती शोती. 



ऩदशर ंभशाम ध्द व रु झाल्मालय भेयीरा 
फ्रान्वच्मा वैन्मारा भदत कयामची इच्छा 
शोती. तेव्शा डॉक्टयांना ळयीयाच्मा आतल्मा 
शाडांचा एक्व ये काढामच्मा मंरांची गयज शोती. 
भेयीन ंएका गाडीत एक्व ये भळीन रालरं. 

कायच्मा इंध्जनाद्लाये एक्व ये भमळन चारलरं. 

रगेचच वैन्मातल्मा डॉक्टयांना एक्व ये काय 

शी कल्ऩना खऩूच आलडरी. भग भेयीन ंलीव 

गाड्मांभध्मे एक्व ये भमळन्व रालरी. भेयीन ं

स्त्लत: त्माऩैकी एक काय चारलून एक्व ये 

काढरे. 



भशाम ध्दानंतयशी ततनं आऩरं काभ चारू 
ठेलर.ं तेव्शा थोड्माळा येडडमभराशी 
धचक्काय ऩैव ेरागामच.े भेयीरा आऩल्मा 
प्रमोगांवाठी येडडमभ भोठ्मा प्रभाणालय 

रागत शोतं. ऩण ते खयेदी कयामरा 
ततच्माकड ेऩैव ेनव्शते. जेव्शा 
अभेरयकेतल्मा काशी ध्स्त्रमांना शे कऱर ं

तेव्शा त्मांनी भेयीवाठी येडडमभ षलकत 

घेतरं. अभेरयकेच्मा अध्मषांनी ते 
येडडमभ भेयीरा बेट ददरं. 



भेयीनं आम ष्मातरं ळलेटच ंलऴाशी काभात 

घारलरं. ततरा जगाच्मा 
कानाकोऩय्् ्मातून बाऴणावाठी तनभंरणं 
मेत. ततनं वोफोन षलद्माऩीठात 

षलद्माथ्माांना मळकलणं आणण प्रमोग 

कयणंशी चारू ठेलरं शोतं. 
येडडमभनं अनेक जणांचा जील लाचरा 
शोता. ऩण ते एक धोकादामक भूरतत्ल 

शोतं. १९३४ वारी भेयी क्मूयीरा 
येडडमभभ ऱेच एक आजाय झारा आणण 

त्मात ती भयण ऩालरी.  
भेयी क्मूयीन ंआऩरं वंऩूणा आम ष्म येडडमभ 

आणण त्माचा उऩमोग मांच्मा 
वंळोधनावाठी व्मतीत केरं. 
 

समाप्त  


